
In memoriam Jean-Pierre Sougné 
 
Mijn vriend, Jean-Pierre Sougné, is op 12 juni 
ll. overleden in zijn woonst te TILFF, omringd 
door zijn geliefden. Een slepende ziekte had 
hem uiteindelijk klein gekregen. 
 
Enkele dagen later greep de 
begrafenisplechtigheid plaats in het kerkje van 
CHANXHE aan de oevers van zijn geliefde 
Ourthe. 
De “Pêcheur de Livres” werd amper 62 jaar. 
 

 
 
Jean-Pierre was een bibliofiel, een verwoed 
verzamelaar van vnm. franstalige boeken over 
de vissport. Zijn verzameling was uniek en zijn 
historische kennis ongeëvenaard. In de wereld 
van de visboeken was hij een monument, een 
man waar men naar opkeek wegens zijn 
kennis. Ook in het buitenland was hij een 
gevestigde waarde wiens adviezen zeer 
werden geapprecieerd (o.a. Charles Gaidy en 
Bernard Caminade behoorden tot zijn 

vriendenkring). Op beurzen was hij een graag 
geziene gast. 
 
Hij was de enige die de geschiedenis en de 
achtergronden van de vistoestanden in de 
Ardennen kende. Geen enkele rivier had 
geheimen voor hem. Zijn laatste worpen deed 
hij met de vlieg op de beminnelijke Warche. Ik 
herinner mij onze laatste, gezamelijke uitstap 
daar. Jean-Pierre viste weinig, rustte veel en 
genoot van de omgeving en koesterde elk 
moment. Bovenal was hij een beminnelijk man, 
tout court. 
 
Uren hebben wij gebabbeld over de Ardennen, 
haar rivieren, Belgische auteurs en over 
verzamelen. Het was dan ook evident dat ik 
hem vroeg om het voorwoord te schrijven van 
mijn boek “Belgische Vliegen”, wat hij met veel 
genoegen deed. Hierin kwam ook nog eens 
zijn historische kennis scherp tot uiting. 
Trouwens was ik hem zeer dankbaar dat hij zo 
gewillig zijn uitgebreide kennis met mij had 
willen delen. 
 
Jean-Pierre is gaan kijken of in het 
hiernamaals de rivieren mooier zijn, visrijker 
zijn, beter beheerd en meer bezocht worden 
dan deze hier. 
 
Ik zal hem missen. Ik mis hem nu reeds, zoals 
men de schaduw mist van een plots 
omgehakte eik. 
 

Hugo Martel 
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